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Dejavnosti

Urnik

DEJAVNOST

VODITELJ

slovenščina
slovenščina
matematika
matematika
angleščina
latinščina
nemščina
nemščina
španščina
soba pobega
zgodovina
psihologija
kemija
biologija
fizika
likovna umetnost

Jana Poljšak
2. b
Aleš Vrbovšek
4. b
Tjaša Novak Lavriša
1. b
Urška Ogrinc
4. a
Urška Petrevčič
ANG
Eva Lajevec
2. a
Barbara Novak
3. b
Marjeta Kranjec
3. a
Lidija Bavec Flotta
2. c
Benjamin Tomažič
humanistika
Jurij Pavel Emeršič
1. a
Estera Papotnik Štokar
4. c
Nataša Svetina
KEM
Vida Šinkovec
BIO
Peter Šlajpah
FIZ
Tjaša Celestina
LUM
Anamarija Kelenc
hodnik B2
Sara Mihalič
Jana Jemec
kapela
Monika Merhar
klub
Rok Rojko
1. VS
Petra D./Bernardka R.
7. in 4. VS
Klara Pavlinič
don Boskova dv.
Peter Polc/Peter Končan/Špela Potočnik

časopis Preblisk
duhovnost
klub
fantovska VS
dekliška VS
dejavnosti
informacije

PROSTOR

10.10 - 10.40		4. šolska ura
10.45 - 11.15		5. šolska ura
11.20 - 11.50		6. šolska ura
12.00 - 12.45		program v telovadnici

Program
1. Od 10.10 naprej si lahko ogledate
ustanovo.
2. Med 10.10 in 11.50 bodo tri skrajšane
ure pouka - urnik je na tem listu.
Pojdite k uram, ki vas najbolj zanimajo.
3. V klubu vas čaka malica.
4. Ob 12.00 se dobimo v telovadnici,
kjer vam bomo posredovali nekaj
informacij. Predstavili se vam bodo
tudi dijaki.
5. Vzemite pripravljeno gradivo tudi
za koga drugega.
6. Kadarkoli se lahko oglasite osebno,
po telefonu ali po pošti.
Veseli vas bomo.

14. 2. ob 9h in 15h in 15. 2. ob 9h
informativna dneva

om jane l i mlje
za bosk
a

˝Gimnazija Želimlje

Gimnazija Želimlje je prva zasebna šola v samostojni Sloveniji. In kakšna je?
Majhna; dijaki, profesorji in ravnatelj se poznamo. Trudimo se, da bi - kakor
je zapisal eden naših dijakov - odnosi ne temeljili “zgolj na avtoriteti, ampak
predvsem na odnosu med dvema človekoma”. Morda tudi zato na naših
hodnikih prevladujejo nasmejani obrazi. Seveda srečamo tudi žalostne,
objokane ... Toda ti navadno niso sami. Skoraj vedno se najde kakšen prijatelj.
Naša šola je zahtevna. In katera gimnazija ni? Na maturi je treba pokazati veliko
znanja, da dosežeš visoko število točk, ki jih potrebuješ za vpis na želeno fakulteto.
Za dober rezultat pa je potrebno tudi trdo delati. Vsako leto se veselimo s tistimi, ki
jim uspe doseči zastavljeni cilj.
Na šoli se poleg učenja dogaja še marsikaj. In to je tisto, zaradi česar je življenje pri
nas zanimivo. Potujemo, pojemo, igramo, klepetamo ... So trenutki, za katere bi lahko
rekel, da razkrivajo neko domačnost, nekaj prijetnega. Vesel sem, da bogastvo življenja
čuti tudi veliko mladih, s katerimi se srečujem.
Na naši šoli ni idealnih ljudi. Idealni niso dijaki, prav tako ne profesorji in ravnatelj.
Zato skupaj rešujemo težave in iščemo izhode iz zadreg, ki jih prinaša življenje.
Lahko bi še rekli, da smo v mirni, zeleni dolini blizu Ljubljane, lahko bi pisali o rezultatih in
o težavah. A namesto da bi brali besede, zapisane na papir, raje odprite oči in prisluhnite.
Vprašajte naše dijake. In to ne le danes. Oglasite se še kdaj. Tako boste najbolje spoznali
tukajšnje življenje, ki se ga v teh nekaj besed ne da zajeti.
			
		
Peter Polc, ravnatelj

Zavod
sv. Frančiška SaleŠkega

Jesenice

Gimnazija Želimlje
Dom Janeza Boska
Želimlje 46, 1291 Škofljica
tel. 01 4702 111
www.zelimlje.si
zelimlje@zelimlje.si
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Dom Janeza Boska

V Domu Janeza Boska želimo mladim zagotoviti pogoje za celosten razvoj.
Vsa naša prizadevanja usmerjajo načela preventivnega vzgojnega sistema, ki ga
je utemeljil Janez Bosko. To pomeni, da poskušamo naše odnose narediti čim
bolj prijateljske in iskrene. Prizadevamo si, da bi bilo življenje v domu bolj
podobno življenju v družini kot v internatu. V domu letos biva 278 fantov
in deklet, razdeljenih v enajst vzgojnih skupin. Dve izmed njih sta na
Rakovniku v Ljubljani za dijake ljubljanskih srednjih šol.
Poleg primernega okolja za uspešno učenje so mladim na voljo tudi
raznovrstne dejavnosti, ki obogatijo njihovo življenje: šport, glasba,
duhovnost, ustvarjalne delavnice, potovanja, izleti, plesi, prostovoljstvo,
filmski večeri ... Vse to lahko mladim pomaga, da zorijo v odgovorne
in vsestransko zrele osebnosti.
Seveda pa nihče izmed nas nima čarobne paličice. Odraščanje je
kompleksno, vendar če so mladi osebno pripravljeni in motivirani,
potem lahko skupaj veliko dosežemo.
Peter Končan, ravnatelj
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